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Materiaalbeheer bij BFC 

Sinds jaar en dag is er bij BFC ‘gedoe’ rondom het materiaalbeheer (ballen, pionnen, hesjes) 

en is veel en vaak discussie over de beschikbaarheid van materiaal voor trainingen. De 

discipline rondom het beheer is (te) laag en jaarlijks verdwijnen er honderden ballen. In een 

poging hier een einde aan te maken zullen we met ingang van seizoen 2021-2022 een nieuw 

materiaalbeleid introduceren.  

Materiaallocker 

In plaats van de traditionele ballenkarren en sterk verouderde materiaalhokken is er in de 

zomer van 2021 voor nagenoeg ieder team een eigen materiaal locker geïnstalleerd. Deze 

staan opgesteld in de materiaal opslagplaatsen van het hoofd- en het bijgebouw naast veld 1. 

Iedere locker zal voor zover mogelijk exclusief worden toegewezen aan een individueel team 

en wordt afgesloten met een cijferslot waarop een zelfgekozen en unieke code kan worden 

geïnstalleerd. Sommige onderbouw teams zullen de locker vanwege ruimtegebrek moeten 

delen. De lockers bevatten de standaard materialen zoals een ballenzak, ballen, 

pionnen/hoedjes en hesjes per team. Het aantal ballen en de maat & gewicht kan per team 

en leeftijdscategorie verschillend zijn. Dat geldt ook voor het aantal pionnen/hoedjes en 

hesjes.  

Op deze manier kan niemand meer aan elkaars materialen komen en kunnen we bovendien 

goed bijhouden wie er gedisciplineerd met zijn/haar materialen omgaat.  

Borg 

Om deze discipline te waarborgen zullen we voor het ter beschikking en in bruikleen stellen 

van een met materiaal gevulde locker van ieder team een borg voor elke verstrekte bal vragen. 

Deze borg zal voor in gebruik neming van de locker dienen te worden voldaan door middel 

van een clubcollect betaling. Voor het komend seizoen is deze borg door het bestuur 

vastgesteld op €10 per bal en € 25 voor het cijferslot. De borg dient te worden voldaan door 

de trainer of teamleider (en dan bijvoorbeeld met een betaalverzoek hoofdelijk over de 

individuele spelers worden omgeslagen). Als de materialen aan het einde van het seizoen 

weer (compleet) worden ingeleverd zal – na controle door Materiaalbeheer - de (resterende) 

borg door de penningmeester worden gerestitueerd (zie onder: ‘zoekgeraakte materialen’).  

Gedurende het seizoen zal Materiaalbeheer de ballenlockers een aantal keer inspecteren op 

de inhoud. Om dit te bewerkstelligen is het niet toegestaan andere sloten te monteren dan 

de door BFC verstrekte cijferhangsloten. De waarde van dit slot bedraagt €30. Bij verlies of 

beschadiging van het slot kan Materiaalbeheer besluiten de kosten bij de trainer/teamleider 

in rekening te brengen. 

Mocht tijdens deze inspecties blijken dat de inhoud van de locker (sterk) afwijkt van de aan 

het begin van het seizoen verstrekte materialen, dan zal Materiaalbeheer (evt. samen met de 

VTZ Organisatie en/of Algemene Zaken) contact opnemen met de verantwoordelijke 

trainer/teamleider. 

 



 
2 

Aanvragen extra materialen  

Als een team (bij uitzondering) extra materialen nodig heeft kan de trainer/teamleider een 

aanvraag per e-mail indienen bij Materiaalbeheer. Het e-mailadres van Materiaalbeheer is 

groundsman@bfc-bussum.nl. In de aanvraag wordt vermeld wat er nodig is, het team, naam 

& contactgegevens van de aanvrager en de reden/motivatie. Materiaalbeheer stemt het 

verzoek af met de VTZ-Organisatie en deze zal de aanvraag beoordelen voor goedkeuring. In 

voorkomende gevallen zal bij een eventuele bestelling toestemming gevraagd worden aan het 

bestuur/penningmeester.  

Materiaalbeheer draagt na goedkeuring van de VTZ-Organisatie zorg voor de bestelling. Zodra 

de bestelling is geleverd, zal Materiaalbeheer de trainer/teamleider én de VTZ-organisatie 

hiervan op de hoogte brengen en zal er een afspraak worden gemaakt om de extra materialen 

in ontvangst te nemen.  

Alleen e-mail aanvragen welke naar Materiaalbeheer worden gestuurd worden in behandeling 

genomen.  

Uitgifte begin seizoen 

Uitgereikte materialen worden zoveel mogelijk aan 1 verantwoordelijke persoon gekoppeld. 

Dit kan zijn:   

1) Trainer van een team  

2) Teamleider van een team  

Uitgifte van de materialen vindt plaats op vaste momenten in de twee weken voorafgaand 

aan de aanvang van het nieuwe seizoen. De verantwoordelijke trainer/teamleider zal voor 

ontvangst ‘tekenen’ en voornoemde borg afdragen. Daarna ontvangt hij/zij een code van het 

hangslot van zijn/haar materiaallocker. De lockers zijn van tevoren door Materiaalbeheer 

gevuld met materialen en voorzien van een unieke cijfercode. De cijfercode kan worden 

ingesteld met een zelfgekozen en unieke code, hiervoor ontvangt de trainer/teamleider een 

instructie. Vanaf dat moment is de trainer/teamleider verantwoordelijk voor de ter 

beschikking gestelde materialen. 

Zoekgeraakte materialen  

Het kan gebeuren dat er tijdens het seizoen materiaal zoekraakt. In dergelijke gevallen dient 

dit bij Materiaalbeheer gemeld te worden zodat er (per e-mail) en via Materiaalbeheer kan 

worden gezorgd voor vervanging of aanvulling. Dit zal niet in alle gevallen kosteloos zijn. Per 

seizoenshelft gelden de volgende regels:  

1. De eerste twee zoekgeraakte ballen zullen kosteloos worden vervangen;  
2. Elke volgende vermiste bal zal tegen kostprijs met de borg worden verrekend.  

Trainers worden geacht de ballen die tijdens trainingen en/of wedstrijden over de hekken 

worden geschoten of anderzijds zoekraken direct te laten halen/zoeken. Mocht een bal 

onverhoopt niet gevonden worden dan dient dit gemeld te worden aan Materiaalbeheer.  
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De hekken rond het sportpark kunnen worden geopend met een in de Ronald Koeman kamer 

aanwezige sleutel. De hekken dienen na opening ook direct weer te worden afgesloten. 

Als een bal aan van een ander team wordt aangetroffen, dan dient deze te worden 

meegenomen naar de Ronald Koeman kamer en de vondst te worden doorgegeven aan het 

betreffende team. De ballen zullen per team gecodeerd worden. Het is dus niet toegestaan 

om de gevonden bal aan de eigen locker toe te voegen. Het is absoluut niet toegestaan om de 

teamcodering met een viltstift aan te passen.  

Kostprijs van de materialen: 

Trainingsbal/ wedstrijdbal Derby Star Classic div kleuren   € 25,00 p/s 

Ballenzak Stanno Klein (6-8 ballen)      € 22,50 p/s 

Ballenzak Stanno Groot (10-12 ballen)     € 30,00 p/s  

Set hoedjes, houder plus 20 hoedjes      € 10,00 p/s 

Hesjes, diverse maten en kleuren      €   3,00 p/s 

Abus cijferslot         € 25,00 p/s  

Versleten ballen en kapotte overige materialen 

Door het intensieve gebruik van de materialen, zullen deze slijten en/of kapot kunnen gaan. 

Ballen kunnen lek raken of verouderen waardoor de kwaliteit te wensen overlaat. Hesjes 

kunnen scheuren en pionnen/hoedjes kapotgaan. Als dit stadium is bereikt, kan dit door de 

teamleider kenbaar gemaakt worden bij Materiaalbeheer. Materiaalbeheer, zal vervolgens – 

na inspectie - voor vervanging zorgdragen.  

Inname materialen 

Aan het eind van het seizoen worden alle ballen en overige materialen op een vast moment 

ingenomen, uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen. Tijdige inname is belangrijk:    

I. Om ingeleverde materialen te kunnen tellen en inventariseren. Ballen en overige 

materialen zullen worden geteld en gecheckt ten opzichte van de oorspronkelijk 

inhoud de locker. Na de controle zal de borg worden gerestitueerd, eventueel na 

verrekening voor de verloren geraakte materialen. In het (uiterst onwenselijke) geval 

dat de borg niet toereikend is zullen de eventuele extra kosten ter plekke te worden 

afgerekend.  

II. Om de staat van het ingeleverde materiaal te controleren, zodat Materiaalbeheer 

tijdig de nodige reparaties kan uitvoeren en eventuele nieuwe bestellingen kan 

inventariseren.   

III. Om het overzicht te behouden waar en in wiens bezit zich het materiaal bevindt. 

Teams wisselen op dat moment al vaak van samenstelling en krijgen mogelijk een 

nieuwe trainer en/of teamleider.  
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Gebruik (mobiele) doelen  

Na afloop van de training dienen alle tijdens de training gebruikte doelen teruggeplaatst te 

worden aan de zijkant van het veld op de daarvoor bestemde plaats tenzij de volgende trainer 

aangeeft dat deze kunnen blijven staan. Het team dat op een dag als laatste traint op een 

betreffend veld dient de doelen altijd van het veld te halen. Dit geldt voor zowel de grote en 

de kleine doelen.  

Daarnaast zijn er nog de volgende regels voor het gebruik van de doelen:  

1. Leg de doelen niet plat.  

2. Niet in de netten klimmen, de doelen zijn geen klimtoestellen. De trainer dient er dan 

ook wat van te zeggen als er kinderen in de netten of aan de lat hangen.  

3. Verplaats de doelen door deze op te tillen i.p.v. te schuiven of gebruik te maken van 

een doelen trolley.  Dit om beschadigingen van de doelen en de velden te 

voorkomen. De grote doelen met minstens 4 personen tillen of de doelen trolley te 

gebruiken. 

4. Als een doel of net kapot is dit graag aangeven bij Materiaalbeheer.  

5. Doelen tussen veld 2 en 3 altijd ruim van de zijlijnen parkeren om gevaarlijke situaties 

te voorkomen.  

6. Bij (oefen) wedstrijden dienen alle doelen van het veld verwijderd te worden en zover 

mogelijk van het veld of op de opstelplaatsen zodat de doelen geen gevaarlijke hinder 

voor spelers oplevert. 

Gebruik (losse) ballenkarren 

Voor de mini’s en onderbouw (breedte) trainingen op de woensdag- en vrijdagmiddag zijn er 

losse ballenkarren met inhoud beschikbaar. Deze staan opgesteld in de buitenruimte (2e 

deur) van het bijgebouw. Het is de bedoeling dat na gebruik deze karren weer in de ruimte 

worden teruggeplaatst. Het is niet toegestaan om deze karren op te bergen in de 

materiaalhokken waar de lockers zich bevinden. Dit vanwege de toegankelijkheid van de 

ruimtes. 

Gebruik (overige) trainingsmaterialen 

In de tweede buitenruimte van het bijgebouw zijn de overige trainingsmaterialen zoals 

klapdoeltjes, pionnen, loopladders en andere attributen voor trainingsdoeleinden 

opgenomen. Deze zijn voor centraal gebruik en zullen na afloop van de training ook in deze 

ruimte teruggeplaatst moeten worden. Ook hier geldt dat het niet is toegestaan om deze 

materialen in de lockerruimtes te bewaren.  
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Materiaalruimte & overige regels  

1. Spelers zijn niet toegestaan in de materiaalruimte, alleen trainers en/of teamleiders 

hebben toegang.  

2. Het is niet toegestaan dat (jeugd) spelers zelf de ballen pakken en/of oppompen. Het blijkt 

dat veel ballen lekken gaan door het verkeerd plaatsen van de naald in de bal bij het 

oppompen.  

3. Wanneer het heeft geregend s.v.p. de hesjes mee naar huis nemen om te drogen en/of te 

wassen. Ballen los in de locker leggen (en dus niet in een ballenzak laten zitten) zodat deze 

kunnen drogen.  

4. De materialen blijven als deze niet worden gebruikt te allen tijde op de club en mogen dus 

niet thuis of in de auto bewaard worden.  

5. De ballenzak met inhoud mag uiteraard wel worden gebruikt bij (uit)wedstrijden maar 

dient voor de eerstvolgende training weer in de materiaallocker te worden opgeborgen. 

6. Alle materialen die worden uitgereikt zijn blijven eigendom van de club. Materialen 

worden in bruikleen ter beschikking gesteld.  

7. Na de training dient al het trainingsmateriaal te worden opgeruimd tenzij de trainer welke 

je opvolgt aangeeft dat het kan blijven staan. Zorg er wel altijd voor dat drinkflesjes en 

ander afval na de training in de prullenbak wordt gedeponeerd. 

8. Check altijd of er nog materiaal en/of kleding na de training op het veld en/of in de dug-

out aanwezig is.  

9. Het is niet toegestaan losse materialen en/of ballenzakken buiten de lockers te bewaren. 

Alle door het team gebruikte materiaal dient in de locker opgeborgen te worden, afgezien 

van trainingsmateriaal voor algemeen gebruik, zoals loopladders etc. Deze kunnen worden 

opgeslagen in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het bijgebouw. Andere losse 

materialen worden door materiaalbeheer verwijderd.  

10. Men is verplicht de locker voor, tijdens en na de training af te sluiten met het door BFC 

verstrekte cijferhangslot.  

 


